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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  سم.

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه، قال رحمه هللا تعالى: 
 كتاب الزكاة

فأسامها أكثر السنة فإذا ملك خمًسا من اإلبل  ،وليس فيما دون خمس من اإلبل سائمة صدقة
فإذا  ،وفي العشرين أربع شياه ،وفي خمس عشرة ثالث شياه ،وفي العشر شاتان ،ففيها شاة

مخاض  بنتفإن لم يكن فيها  ،إلى خمس وثالثين مخاض بنتففيها ا وعشرين صارت خمسً 
ستا فإذا بلغت  ،فإذا بلغت ستًّا وثالثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ،فابن لبون ذكر
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس  ،قة طروقة الفحل إلى ستينوأربعين ففيها ح  

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها  ،لبون إلى تسعين بنةا وسبعين ففيها افإذا بلغت ستً  ،وسبعين
 جمع عليه فإذا زادت على عشرين ومائة..وهذا كله م   ،حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة

 في المتن وهذا كله مجمع عليه؟ 
 طالب: .............

 من الشرح.
 طالب: .............

  من الشرح.الال 
ومن وجبت  ،لبون وفي كل خمسين حقة بنتعلى عشرين ومائة ففي كل أربعين  فإذا زادت

عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين 
ن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو  ،ادرهمً  وا 

 ا وهللا أعلم.عشرون درهمً 
هذا الكالم األخير يقول في النسخة المحققة بعد هذا يقول زيادة سطر مقحمة في المطبوعة يعني 

ا هذا وجبت عليه ابنة لبون وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهم  
 موجود لكن الذي بعده.

ن وجبت عليه...  وا 
ن وجبت عليه حقة وعنده ابنة لبون..  وا 

 وليست عنده..
 وليست عنده هذه ليست عندنا حتى في الجملة األولى..

 عجيب!
 ومن وجبت عليه ابنة لبون عندكم وليست عنده؟
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 وليست عنده وعنده بنت لبون.
 في الجملة األولى. ال،

 ك ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة.الجملة األولى كذل
 الجملة الثانية. ،وليست عنده ومن وجبت عليه

 ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون.
 أخذت منه.

 ا.ا وهللا أعلم أخذت منه ومعها شاتان وعشرون درهمً ومعها شاتان وعشرون درهمً 
ألن الجملة األخيرة يقول عنها المحقق بعد هذا زيادة سطر مقحمة في المطبوع لكنها زيادة ثابتة 

للجملة السابقة ال بد من ثبوتها وهي  ايعني ليست توضيح ،بالنص وال تغني عنها الجملة السابقة
 ثابتة بالنص.

حمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا م
 أجمعين، أما بعد:

الكتاب مضى التعريف به في كتاب الطهارة وكتاب  "كتاب الزكاة"فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى 
الصالة وهنا ال داعي لتكرار التعريف مرة بعد أخرى فالكتاب على ما قالوا مصدر كتب يكتب 

وأهل العلم يقولون كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره  ،ا وكتابة إلى آخر ما ذكرناه فيما سبقكتاب  
والزكاة التي هي الركن الثالث من أركان اإلسالم  ،وكتاب مضاف والزكاة مضاف إليه ،هذا كتاب

 ،وهي أختها قرنت بها في مواضع كثيرة من نصوص الكتاب والسنة ،بعد الشهادتين والصالة
ومن اعترف  ،وم بالضرورة من دين اإلسالمألنها من المعل ؛اومن جحد وجوبها كفر إجماع  

مع أن من أهل العلم  ،بوجوبها ورفض أداءها وقاتل على ذلك يكفر في قول جمع من أهل العلم
ألنها ركن كما يكفره بترك الصيام والحج كفر أكبر مخرج عن الملة  ؛اره بترك الزكاة مطلق  من يكف   

والجمهور على أنه ال يكفر إال بترك الصالة عند من  ،وهذا قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة
من جحد وجوب الزكاة  ،وأما من ترك الشهادتين فهذا لم يدخل في اإلسالم أصال   ،يقول بكفره

ا إال إن كان ممن يحتمل جهله بالحكم بأن يكون نشأ في بيئة غير مسلمة أو يقول كفر إجماع  
دل فوأبو بكر قاتل مانعي الزكاة  ،دليله فإن أصر كفرف الحكم بكان حديث عهد بإسالم فإنه يعر  

ا عن ا إذا كان تحت القدرة ويقاَتل عليها إذا كان خارج  على أن من يمنع الزكاة تؤخذ منه قهر  
حتى قال أبو بكر وهللا ألقاتلن من  ،الطاعة كما فعل أبو بكر ومعه الصحابة رضوان هللا عليهم

صلى هللا -ا كانوا يؤدونه إلى رسول هللا ناق  أو عَ  و منعوني عقاال  وهللا ل ،فرق بين الصالة والزكاة
يتساهل في المقصود أن الزكاة شأنها عظيم وكثير من المسلمين  ،لقاتلتهم عليه -عليه وسلم

ذا قيل له عن الزكاة صعبت عليه ويتخبط  أمرها يدفع السعي اثنان ونصف بالمائة وهو يضحك وا 
ذا قيل له ادفع ع   ،ا شاء من حالل وحرامفي أموال في مال هللا كيفم ر ش  يدفع األموال الطائلة وا 
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يت زكاة المسلمين على وجهها لما د   ولو أ   ،ما دفعت فيما ال يجوز دفعه فيه من زكاة يتلكأ ويتردد
 مع هذه األموال الطائلة التي من آحاد الناس وأفرادهم من يملك المليارات فضال   ،بقي مسلم فقير

وبيوت األموال للمسلمين التي تفيض باألموال ويوجد الفقراء والمساكين بل من يضطر عن الدول 
الزكاة  ،إلى لقمة العيش أو اللحاء في وقت الشتاء أو الغطاء وما يقي من الحر وهللا المستعان

رعت للتنمية ونمو المال وتزكيته وتطهيره وتطهير التي هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ش  
وهي في األصل مأخوذة من الزكاء وهو النمو  ،ا من الشح والبخل وسد حاجة المساكينصاحبه

والذي يبخل ببذل  «ما نقص مال من صدقة»ي المال وتزكيه وتزيده نم   والزيادة والتطهير فهي ت  
أكثر  ل له العقوبة في بتلى بما يصرف فيه األموال الطائلةالزكاة الواجبة في الغالب أنه ت عج  

ي بتلى بحوادث ي بتلى بكوارث ي بتلى بجوائح بأمراض  ،أضعاف أضعاف ما يجب عليه من الزكاة
مع أن الوعيد الشديد جاء في حق من منع  ،تضطره إلى بذل األموال وهذه من العقوبات المعجلة

ذا منع الناس الزكاة جزاء   ،الزكاة الذي  -افيةنسأل هللا الع -ا يمنعون القطر من السماءوفاق   اوا 
ذا عر    ،بسببه تزيد األموال وتصلح األحوال يمنعون بسبب منع ما أوجب هللا عليهم فت الزكاة وا 

حق  :في اللغة بأنها النماء والتطهير والزيادة في األموال فإنهم يعرفونها في االصطالح بأنها
في بعض النسخ هنا  ،دفع لطائفة مخصوصة في زمن مخصوصواجب في مال مخصوص ي  

وهذا في نسخة في الجمع بين الترجمة الكبرى كتاب  ،بعد الترجمة الكبرى باب صدقة اإلبل
وفي بعضها باب زكاة اإلبل  ،الزكاة وباب صدق اإلبل وعدة نسخ كتاب الزكاة من دون الباب

دون الكتاب وهذه أضعف النسخ أال يذكر الكتاب في الترجمة الكبرى األصل ويقتصر على 
واألكمل أن يثبت  ،ثل ما عندنا ما أثبته المحقق كتاب الزكاة دون إثبات للبابويليها م ،الباب

والذي  ،فالذي يليه باب صدقة البقر ،الكتاب ويثبت الباب لتتم المقابلة بينه وبين األبواب الالحقة
ومن من أهل العلم من يجمع هذه األبواب في باب واحد ويقول باب زكاة  ،يليه باب صدقة الغنم

باب زكاة بهيمة األنعام وتشمل اإلبل والبقر والغنم أو  ،أو باب زكاة السائمة ،األنعام بهيمة
وليس "يقول رحمه هللا قال  ،وم وصف مؤثر في وجوب الزكاة في بهيمة األنعامالسائمة ألن الس  

ومن ليست عنده إال  ،ليس فيما دون خمس من اإلبل "فيما دون خمس من اإلبل سائمة صدقة
اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يشاء ربها كما في حديث أنس حينما بعثه أبو بكر إلى  أربع من

وقوله  -صلى هللا عليه وسلم-هذا كتاب الصدقة التي فرضها رسول هللا  :البحرين وكتب له
ا على أبي بكر يدل على أن الخبر مرفوع وليس موقوف   -صلى هللا عليه وسلم-فرضها رسول هللا 

ن أخرجها متطوع  وليس فيما دو  ا ن خمس من اإلبل صدقة يعني على سبيل الوجوب أو اإللزام وا 
فيخرج عن األربع ويخرج عن  «إال أن يشاء ربها»بها وجادت نفسه من غير إلزام ففي الحديث 

راب والبخاتي الخراسانية وغيرها ويخرج الثالث ليس فيما دون خمس من اإلبل يشمل اإلبل الع  
خاتي وهي التي يكون لها والذي عنده إبل بَ  ،الذي عنده إبل عربية يخرج منها ،من نفس النوع
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سائمة السوم هو الرعي من الكأل والحشيش  "وليس فيما دون خمس من اإلبل سائمة" ..سنامان
إذا شريطة أن تكون  ،ف صاحبها نفقة وال مؤونة سائمة هذا شرط لوجوب الزكاة فيهاالذي ال يكل   

اشتراط  "ا من اإلبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاةفإذا ملك خمسً "بعد ذلك  سائمة ألنه قال
ما  السوم مذهب األئمة الثالثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولم يشترط المالكية السوم وقالوا إن

وأن المواشي في وقت  ،يدل عليه إنما جاء لبيان الواقع ال مفهوم له مامجاء في النصوص 
 ،ا فإنها تعلف فأسامها أكثر الحولمواشي العرب كلها سائمة إال إذا لم تجد شيئ   ،التنزيل سائمة

ذا  ،ألن الحكم للغالب ؛يرى الشافعية اشتراط جميع الحول والحنفية والحنابلة يقولون أكثر الحول وا 
اشترطنا جميع الحول فإنه ال يمتنع أن يوجد من يتحايل إلسقاط الزكاة إذا بقي على الحول أيام 

فالغالب كما تتأثر زكاة الخارج من األرض  اشترى لها نفقة وأعلفها وهللا ما سامت الحول كامال
فتنقص الزكاة  وأما إذا وجدت المؤونة ،تبعدم المؤونة فتزيد الزكاة إذا عدمت المؤونة أو قل  

وثالثة أرباعه بهما إذا سقيت هكذا  ،ونصفه بما سقي بالنضح ،فالعشر لما سقي بماء السماء
 ؟وهكذا فهل نقول إذا صارت سائمة نصف الحول ومعلوفة نصف الثاني ماذا نقول عن ذلك

لم تكن  ؟يجب فيها نصف المفروض أو نقول إنها لم تكن سائمة أغلب الحول فال زكاة فيها
المالكية يقولون هذا وصف  ،ألن الحكم للغالب ؛سامها أكثر السنةإذا ئمة ال تسمى سائمة إال سا

والزكاة كما تعلمون خاصة ببهيمة األنعام  ،ال مفهوم له جاء مبي  نا لحال المواشي في ذلك الوقت
جاءت  تاب أبي بكر لذاالتي هي اإلبل والبقر والغنم وجاء تفصيلها وبيانها في حديث أنس في ك

نما في بعض األوقاص حصل  امفصلة ولذا لم يحصل الخالف إال نادر  ال في أصول المسائل وا 
انت طي ب إذا ك ؟وهل تستأنف الفريضة بعد مائة وعشرين أو يستمر مثل هذا ،شيء من الخالف

وقيمة  بنت مخاض ألف مثال   فيها بنت مخاض قيمتها مثال   اإلبل سائمة وعنده خمس وعشرون 
فيها زكاة ألف وهي سائمة  األف ليكن المعدل ثالثة آالف خمس وسبعون العشرين يعني الخمس و 

معلوفة ومعدة للتجارة ففيها ربع العشر وهي معلوفة كم  جد خمس وعشرون عب عليها إذا و  ما ت  
 ؟وربعها ألفين إال شيء يسير أيهما أشد في الزكاة ،العشر سبعة آالف وخمسمائة ؟العشر عرب

 المعلوفة؟ اوالسائمة 
 طالب: .............

يها؟ تخفيف؟ قلنا الخمسة من الزكاة أو زيادة ف االمعلوفة في هذه الصورة فهل أفادنا السوم تخفيف
معلوفة لكنها و بنت مخاض قيمتها ألف وزكاتها إذا كانت سائمة ومعدة غير سائمة  والعشرون 

ربع العشر من قيمتها ماذا  اوسبعين ألف امعدة للتجارة ألف وسبعمائة وخمسين هذا إذا كانت خمس
 استفدنا من اشتراط السوم..

 .اتخفيف صارفي هذه المسألة طالب: في هذه المسألة التخفيف، 
 أو تشديد؟
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 .اتخفيفصار طالب: ال، في هذه المسألة 
 إذا كانت سائمة أو معلوفة على الصورة التي ذكرناها.أيهما أكثر 

 طالب: المعلوفة.
 أكثر.
 المعلوفة أكثر فاستفدنا من السوم... طالب:
 تخفيف.

 طالب: نعم صار تخفيف.
 .االسوم صار تخفيف

 طالب: .............
 المسألة عندنا مفترضة في اإلبل المعدة للتجارة هنا أو لمجرد القنية.

 طالب: هنا لمجرد القنية.
ما يختلف؟  أوة الحكم يختلف عدة للتجارة وسائمإذا كانت لمجرد القنية لكن إذا كانت معلوفة أو م  
يصير للسوم  وحينئذ   ،ى زكاة عروض التجارةزك  هي معدة للتجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة ت  

إنما األثر إذا كانت  ،ليس له أثر إذا كانت تزكى زكاة عروض التجارة ؟ما يصير له أثر أوأثر 
ذا كانت معلوفة فال شيء فيها إذا لم  ،فإذا كانت سائمة ففيها ما ذكر ،تزكى زكاة بهيمة األنعام وا 

ألنه قد يقول  ؟ما ظهر أومعدة للدر والنسل إذا كانت معلوفة ظهر الفرق  ،تكن معدة للتجارة
قائل إذا كانت سائمة أكثر السنة أو جميع السنة وليس عليها نفقة يزكيها بهذه الطريقة ندفع عن 

ذا كانت معلوفة ا ،اخمس وعشرين ما يقابل ألف واألصل  ،لسنة كلها ندفع ضعف ما ندفعه اآلنوا 
قلنا فرق بين أن تعد للدر والنسل ففيها الزكاة إذا كانت  ،أن السوم يزيد في الزكاة ال ينقصها

بظاهر؟ طيب إذا كانت معدة للتجارة ما  ليس أوسائمة وليس فيها زكاة إذا لم تكن سائمة ظاهر 
 أثر السوم فيها؟

 طالب: .............
طيب قيمة العلف على  ،ال أثر له فهي تزكى زكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة

 من؟ ليس له أثر؟ 
 ...أجر الضمان يا شيخ... الخراج بالضمانطالب: 

 طيب والسوم إذا كانت سائمة ما يحلب وال...
 طالب: بلى يحلب يا شيخ...

 الزكاة واحدة.
 طالب: .............
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لشرع الحكيم الذي يالحظ مثل هذه األمور ال يفرق بين سائمة ومعلوفة إذا كانت نعم، لكن هل ا
قيمة العلف التي تتوفر في السوم تزكى من جهة أخرى إذا اجتمع عنده أموال ثانية  ،معدة للتجارة

 ،ظلم أحدوتم نصابه يزكيه فما يضيع شيء وال ي   اوف ر مقابل السوم أو مقابل ما يشتري به علف
كيف  ..ا وفيها عشباستأجر أرض   ،ا من اإلبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاةك خمس  فإذا مل

 يستأجره؟
 طالب: .............

 بيضاء متاحة للمسلمين كلهم والناس شركاء. اأرض أليستلكن 
 طالب: .............

تصير معلوفة ما تصير  ،هذا إذا كان يتعب عليها األرض وتزرع هذا اإلعالف ،مرش هذا علف
 سائمة.

 طالب: .............
 ليهم زكاة إذا لم تكن سائمة وليست معدة للتجارة ال زكاة عليهم.ال، ليس ع

 طالب: .............
هذا جاء به الشرع أنها إذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائمة أكثر الحول فما  ،وهللا هذا الشرع

من يرسل لجباية الزكاة في تقديرهم لإلبل يقدرون بثمن بخس  لكن نسمع عن بعض ،فيها زكاة
ينوب عن المساكين إال فيما هو في ال الساعي ال يملك و  ،ا وهذا فيه ظلم للمساكينجد  

 مصلحتهم.
 طالب: .............

 ال، اآلن ما يأخذون من عينها ألنها تكلف أكثر من قيمتها نقل تكلف.
 طالب: .............

 اإلمام ذلك وأن المصلحة تقتضيها يثمنه على صاحبه.إذا رأى 
 طالب: .............

وبعضهم يغل بعض  ،إعانات فيدفع وتجده يذكر أكثر مما عنده توجد ،من أجل اإلعانات نعم
األموال ويخفيها عن المتصدق وال يبينها للمسؤولين لتخف عنه الزكاة فال هذا وال هذا ال يجوز 

هذه حيل اليهود  ،سقاط الواجب أو للوصول إلى ما ال يستحقه اإلنسانهذا تحايل إل ،هذا وال
 نسأل هللا العافية.

 طالب: .............
 ..ماذا فعلباع واحدة 

 طالب: .............
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فأسامها أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثالث شياه "إذا أنفقه.. 
جمع عليه لكن يذكر عن علي رضي هللا عنه وبعض التابعين هذا م   "وفي العشرين أربع شياه

 أن في الخمس والعشرين خمس شياه لكن هذا خالف ما جاء في الحديث الصحيح.
 طالب: أحسن هللا إليك إذا لم يكن عند رب اإلبل شياه ي لزم أن يشتري؟

دفع لن أشتري سأنا لكن إذا قال أ ،نعم ي لزم أن يشتري إذا لم يكن عنده شياه ،ي لزم أن يشتري 
ما يجزئ؟ يعني دفع أكثر مما يجب عليه دفع أكثر مما يجب  أوالعشرين يجزئ ذه واحدة من ه

األربع خمسمائة فتكون األربع بألفين  ،لكن إذا قال المتصدق اآلن متوسط الشياه خمسمائة ،عليه
من يقول أنه ال  من أهل العلم ؟ما يقبل أويقبل  ريـالوفي الخمس والعشرين بنت مخاض بألف 

 ال يقبل غير ما حدده الشارع.
 طالب: .............

ل أنتم تقولون لو عندك خمس الخالف في إخراج غير الجنس وجب عليه أربع شياه يقو  أوال  
العشرين قد ال تجب علي إال في الستين ذه واحدة من ه سأخرجعليك بنت مخاض أنا  وعشرون 

أنا أخرج حقة عن العشرين أو جذعة عن العشرين وهذه الجذعة ال  ،على ما سيأتي تفصيله مثال  
 ؟تساوي قيمة أربعة شياه هل يلزمه أن يصدق بشراء الشياه وهو بعد عدد سيجب عليه هذا السن

ما  أووفي ثلثه أربع شياه وقال أنا مستعد أدفع ما في الستين يقبل  فإذا كان في العدد جذعة مثال  
 يقبل؟ 

 .....طالب: ........
وفي العقيقة قالوا  ،قالوا في األضحية أن الشاة أفضل من البدنة في األضحية أليس قديعني 

ن كان الخالف معروف  ،ا في هذه المسألةأيض   االشاة أفضل من البدنة هذا معروف عند مالك وا 
كم معلومة وظاهرة وتعدية الحكم وعلى كل حال إذا كان حض المساكين في مثل هذا ظاهر فالح  

فيها من مقتضى ظهور الحكمة والعلة لكن إذا كان هروب هذا المتصدق عما وجب عليه إلى 
المسألة مردها إلى مشيئة المصدق وال  ،غيره من أجل أن يخف عليه ما وجب فإنه ال يوافق عليه

ق ق ليس ،يؤخذ تيس وال ذات عوار إال أن يشاء الم َصد   د   ق  ،بمعنى المتصدق ال الم ص  الم َصد  
نما مردها إلى النظر في مصلحة  يعني الساعي ومشيئته مردها ال إلى التحكم والتشهي وا 

بنت مخاض  "ا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثالثينفإذا صارت خمسً " المساكين
فإن لم يكن فيها " ا يعني حامال  وهي التي تمت لها سنة وهي في الغالب أن أمها تكون ماخض  

يعني جاء في النص بنت مخاض  "فابن لبون ذكر"وكان هنا تامة يعني يوجد  "بنت مخاض
أنثى فإن لم يكن فابن لبون ذكر يمكن أن تكون بنت المخاض ذكر وابن اللبون أنثى؟ ال يمكن 

ما الولد يأتي للذكر واألنثى لكن االبن خاص بالذكر والبنت خاصة باألنثى فالوصف تصريح ب
ال ال مفهوم له ،هو مجرد توضيح وجب عليه بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ما وجد بنت  ،وا 
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بنت مخاض  ؟تعين عليهلبون وجد عنده بنت مخاض عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون ما الم  
ذعة أخرج طيب قال أنا عندي بنت مخاض وعندي جَ  ،ألنه مقيد بعدم وجود بنت المخاض

أبي داود وغيره لما جاء المصدق وقال عليك بنت مخاض قال بنت الجذعة في هذا نص عند 
المخاض ما يستفاد منها ال ت ركب وال لبن خذ هذه الجذعة أو خذ هذه الناقة التي ت ركب وت حلب 

فتوقف الساعي حتى ذهب معه ذلك الرجل وعرض األمر على  ،يستفيد منها الفقراء والمساكين
عليه الصالة -لها النبي محسن فقب ؟مسيء أوهذا محسن -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

طيب ما الواجب على  ،بعد أن بين له حكم الشرع وأنه ال يجب عليك إال بنت مخاض-والسالم
زيادة الو هذا الرجل؟ من هذه الناقة الركوب الحلوب الواجب جميعها أو ما يقابل بنت المخاض 

قبل أن يسلمها للفقراء والمساكين أو للساعي يضمن نفل بمعنى أنها لو تلفت بعد أن عينها زكاة 
 مثلها أو يضمن بنت مخاض؟

 طالب: مثلها يا شيخ...
ذا كان القدر الزائد على الواجب إذا كان القدر الزائد على الواجب متميز   ا بنفسه فهو مندوب وا 

ا بنفسه فهو واجب كأصله يعني فرق بين أن تشتري زكاة الفطر متميزة كل صاحب غير متميز  
الواجب عليك واحد والباقي نفل لو  ،بكيس وتشري خمسة آصع عن نفسك وتدفعها إلى الفقراء

كانت زكاة الخمسة في كيس واحد ثم أخرجتها عن نفسك على القاعدة يكون كله واجب ألنها 
ألن الزيادة غير متميزة  ؛ه الناقة الركوب الحلوب كلها واجبة عليهوهنا تكون هذ ،غير متميزة

بمعنى أنه لو عينها ثم تلفت قبل أن يقبضها مستحقها فإنه يضمن مثلها ما يضمن بنت مخاض 
وقلنا إنه يرد  ،ا ولها فروع كثيرة وأشرنا إليها في كثير من المناسباتا جد  هذه القاعدة نافعة جد  

م صحة صالة المفترض خلف المتنفل من يدخل مع اإلمام وهو راكع وقد عدفي على الحنابلة 
أنهى ما يجب عليه من التسبيح والقدر الزائد على الواجب نفل إال أننا إذا نظرنا إلى الركوع وأن 
الواجب منه غير متميز عن النفل قلنا أن الركوع كله واجب فال يرد هنا ائتمام المفترض خلف 

ا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا صارت خمس   ،قول الحنابلة في مثل هذاالمتنفل وال ينخرق 
ألن أمها في الغالب ماخض يعني حامل إلى خمس وثالثين إن لم يوجد  ؛ما تم لها سنةيعني 

ا فإذا بلغت ستً "وقبول ابن اللبون مشروط بفقد بنت المخاض  ،بنت مخاض فابن لبون ذكر
 ،شاة واحدة للخمس من واحدة إلى عشرين بالشياه، "أربعينوثالثين ففيها ابنة لبون إلى خمس و 

ا وعشرين إلى خمس فإذا بلغت خمس   ،واألربع للعشرين ،والثالث للخمس عشرة ،واثنتان للعشر
ما تم لها سنتان وهي في الغالب تكون أمها  وهيست وثالثين بنت لبون  ،نت مخاضوثالثين ب

الحقة  "وقة الفحل إلى ستينا وأربعين ففيها حقة طر فإذا بلغت ستً "ذات لبن إلى خمس وأربعين 
 كم لها؟

 طالب: .............
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فإذا بلغت "ثالث سنين طروقة الفحل يعني يطرقها وينزو عليها الفحل الذي هو الجمل إلى ستين 
جذعة تم لها أربع سنين ألنها أجذعت أسقطت  "إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين

 ا وسبعينفإذا بلغت ستً "ت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين بلغ ،بعض األسنان
 اآلن كل ما يزيد العدد تنقص الزكاة ؟ أو تزيد؟  "ففيها بنتا لبون إلى تسعين"يعني زادت واحدة 

 طالب: .............
اثنين وبنت اللبون الواحدة ستة وثالثين  ،اآلن في ست وسبعين بنتا لبون  ،اتزيد الزكاة نسبي  

العدد نقصت الزكاة يعني نظيره في معامالت الناس أن بيع الجملة  وسبعين فهي كل ما زاد
عروض  ، لكن األموال النقدانوسيأتي تخفيف أكثر من ذلك مع الزيادة ،أرخص من بيع اإلفراد

تا ا وسبعين ففيها بنفإذا بلغت ستً "ال؟ ال بالحصة ما فيه بقدرها  أوالتجارة على هذه الطريقة 
 "لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة

اآلن تسعين فيها بنتا لبون والواحدة في ست وثالثين إلى خمس وأربعين يعني في البداية  انظر
فإذا بلغت إحدى "هناك تنتهي إلى خمس وأربعين وهناك تسعين  ،فيه اختالف وفي النهاية ال

فإذا  "ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة وتسعين
 زادت على عشرين ومائة واحدة أو عشر.

 طالب: ظاهر كالمه واحدة..
الزيادة هنا يراد  "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة"

ا بنتا لبون وحقة لكن مائة ألن العشر إذا صارت مائة وثالثين صار عندن ؟بها الواحدة أو العشر
ثالث بنات لبون والمسألة خالفية هل الزيادة هنا واحدة أو عشر  وعشرون، مائة وواحد وعشرون 

عليه في بعض  ول جمع من أهل العلم وجاء ما يدلالمذهب وهو ق ؟لتصح القسمة بال كسر
 ،وعشرين واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةالروايات فإن زادت على مائة 

ة أن تكون العبارة فإذا زادت على  أووهنا الزيادة فيما تقدم مربوط بواحدة  بالعشرات بالواحدة فالجاد 
في كل أربعين بنت لبون فيكون فيها ثالث بنات ف واحد وعشرون عشرين ومائة واحدة يعني مائة و 

ة فإذا صارت مائة وواحد وعشرين ثالث بنات لبون وفي مائة وفي كل خمسين حق ،لبون 
في مائة  ،طيب في مائة وثالثين حقة وبنتا لبون  ،حقتان ، مائة وعشرون وعشرين كم؟ حقتان

 ،وفي مائة وستين أربع بنات لبون  ،وفي مائة وخمسين ثالث حقاق ،وأربعين بنت لبون وحقتان
وفي مائة  ،في مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون و  ،وفي مائة وسبعين ثالث بنات لبون وحقة

وفي مائتين تستوي إن شاء أخرج خمس بنات لبون أو  ،وتسعين كم؟ بنت لبون وثالث حقاق
 أربع حقاق.

 أحسن هللا إليك.
 هذه من المسائل الخالفية بين الخرقي وأبي بكر.
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 هذه.
 أي نعم.
 تقرأها...

 سم.
 قال رحمه هللا تعالى: المسألة السابعة والعشرون الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

قال الخرقي في زكاة اإلبل إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال الوالد السعيد فظاهر 

 غير الفرض فيكون في كل أربعين بنت..هذا أن زيادة الواحدة على عشرين ومائة ت  
 أبو يعلى.
 وفي كل... أي نعم.

 ..قال قال الوالد
قال الوالد السعيد فظاهر هذا أن زيادة الواحدة على عشرين ومائة تغير الفرض فيكون في كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيكون فيها ثالث بنات لبون واختاره وبه قال الشافعي 

صلى هللا عليه -هه ما روى ابن عمر قال وجدنا في كتاب عمر أن رسول هللا وداود ووج
قال في صدقة اإلبل وذكر الخبر إلى أن قال إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي  -وسلم

كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل فيكون ثالث بنات لبون علق عليه 
لترمذي وابن ماجه واإلمام أحمد في مسنده وغيرهم وصححه المحشي قال رواه أبو داود وا

 الشيخ ناصر الدين األلباني.
 يعني حديث عمر.

 نعم.
وفيه رواية ثانية ال يتغير الفرض إال بزيادة عشر فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة 

في كتاب  وتسعة وعشرين فإذا صارت مائة وثالثين ففيها حقة وبنتا لبون اختارها أبو بكر
وجه الثانية ما رواه ابن بطة بإسناده عن  ،الخالف وبها قال أبو عبيد وعن مالك كالروايتين

وهي عند آل التي كتب في الصدقة  -صلى هللا عليه وسلم-الزهري قال هذه نسخة رسول هللا 
ل عمر بن الخطاب وذكر الخبر إلى أن قال فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفح

حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت ثالثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون وذكر الخبر وعلق 
 ا أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه الشيخ ناصر الدين األلباني.عليه قال رواه أيًض 

فيه إشارة  ليسيخالف ما قلناه لكن  الهذا صحيح إذا كانت مائة وثالثين ففيها حقة وبنتا لبون 
 إلى واحد وعشرين.

 طالب: لكن جعل الفرق بين..
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 سكت عن من واحد وعشرين إلى تسع وعشرين.
 طالب: سكت وكأنه غير معتبر يا شيخ..

يختلف الحكم عند الخرقي وعند أبي بكر إذا كانت مائة  ال، على كل حال يعني هو ال يخالف
الذي بين مائة وواحد وعشرين أو مائة وعشرين إلى مائة  الخالف فيما بين في الوقص ،وثالثين

 ،رلكن التنصيص عليه في بعض الروايات إذا كانت إحدى وعشرين ومائة مفس    ،وتسع وعشرين
رعت لنفع المساكين بالدرجة األولى لكن الشارع الحكيم لم يهمل  األغنياء  حقوق أو حق الزكاة ش 

وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أو العكس  ،ولم يجعل عليهم ما يكلفهم ويشق عليهم
 -رحمه هللا -قال ؟كلف أن يشتري ما وجب عليه أو هناك فرصة وخيار آخر ال يشق عليههل ي  

يعني ما يعدل إلى البدل والجبران إال مع عدم وجود  "ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده"
 "خذت منهأ  "يعني أكبر منها  "وعنده حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده"األصل قال 

شاتين أو عشرين  "اوأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهمً "بدون مقابل ال، يعطى الجبران 
درهما هذا نص يقبل االجتهاد والقياس أو ال يقبل؟ بمعنى أن لو كان عنده بقرة تعدل شاتين في 

ال تكفي لكن لو عنده بدل العشرين درهما نصف دينار وهذا هو  ما تكفي؟ أوالقيمة تكفي 
 ..؟اكم بدل العشرين درهم   االصرف إذا قلنا الدينار اثنا عشر درهم

 طالب: .............
افترض أن الدينار عشرة دراهم يعطي دينارين بدل عشرين درهما؟ يعطي  ،هذا يزيد وينقصنعم، 

لكن لو قال أنا عندي شاة  ،لنقد وما قيمته هذا ما فيه إشكالألن هذا ما هو متعبد به المقصود ا
ا قال أنا عندي شاة واحدة أو عشرة دراهم درهم   عشرون أو  ف شاتانواحدة وعشرة دراهم النص

د   ؟ما يقبل أويقبل  في  ،قوالقائل في الصورة األولى المصدق والقائل في الصورة الثانية المص 
يعني هل هذا  ،وفي الصورة الثانية من وجبت عليه الزكاة ،اءاألول الساعي النائب عن الفقر 

إذا  ؟اأو الدراهم أو هما مع   وهل األصل الشياه ؟التحديد توقيف بمعنى أنه ال ي زاد عليه وال ي نقص
وخمس  ايبذل ألف ؟قلنا تقوم المتوسط من الشاتين ويبذل قيمته اآلن كم يبذل قلنا األصل الشياه

وخمس إذا قلنا القيمة توقيف والدراهم  ايبذل ألف سبعمائة وخمسين مثال   الشياها؛ ألن متوسط جبران
إذا قلنا هي  ، العشرون ولو كانت ال تساوي جلد شاة اأصل كالشاة ما يزيد عن عشرين درهم

أو كالهما أصل على  ؟أيهما األصلدينار أو ثالثة دراهم رقة الس  أصل كما يقال في نصاب 
 الخالف.

 ........طالب: .....
عنده شاتان  (أو)ما يزاد على العشرين إذا لم يزد الشياه وأو هنا للتخيير  ؟كالهما أصل بمعنى

 ال؟ أقول يلزم بدفع الشاتين.. أووعنده عشرون درهما يلزم بأخذ الشاتين 
 طالب: إذا قلنا للتخيير ما يلزم..
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ذا قلنا  ،قلنا كالهما أصل يصحنعم إذا  ،ألن أو هنا الذي يظهر منها التخيير شاة وعشرة ؛نعم وا 
المسألة الثانية الجملة التي هي  ،األصل يصح والدراهم بدل ال بد أن يشتري شاة ثانية بالدراهم

خذت منه ومعها شاتان أو من وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أ  "عكس هذه 
عنده سن أقل من الواجب عليه في الصورة األولى عنده سن أكبر من الواجب  "اعشرون درهمً 

عليه وفي الصورة الثانية عنده سن أقل من الواجب عليه في ؤخذ منه ويدفع الجبران شاتان أو 
طيب وجبت عليه حقة وليس عنده إال التي أعلى منها جذعة يدفعها ويأخذ  ،اعشرون درهم  

الجذعة ويأخذ مثل ما لو دفع يدفع لكن هل  ،ا الذي ورد به النصا هذشاتين أو عشرين درهم  
 ابنة اللبون عن حقة لماذا؟

 طالب: .............
 فارق؟ لماذا

 طالب: .............
 أيهم؟

 طالب: .............
وهو  ايدفعها ويأخذ مثل ما يأخذ لو دفع حقة وعليه بنت لبون يدفعها ويأخذ جبرانهي أثمن لكن 

اآلن ما في النص من  ،نقول أن هذا مقرر في الشرع بين كل سنين متفاوتين أوأكثر يستحق 
وجبت عليه الحقة وليست عنده وعنده جذعة أو العكس وجبت عليه جذعة وليس عنده إال حقة 

 ،يطرد؟ خالف ال أوفهل نقول في مثل هاتين الصورتين التي ورد بهما فيهما الجبران يط رد 
 هل العلم لكن من يمنع ما حجته؟ النص اقتصر على هذا ومن يقيس.الخالف موجود بين أ 
 طالب: .............

يقول الوارد علته معقولة وال يمتنع أن يسري الحكم بسريان العلة لكن أبدى بعضهم من وجبت 
يختص بهذه الصورة ألنه حينما يدفع بنت  عليه بنت لبون وعنده حقة أو العكس قال إن الجبران

اللبون عن الحقة أو الحقة عن بنت اللبون بنت اللبون ال تمتنع من صغار السباع هل لمثل هذا 
 ؟فائدة هذا التعليل ،بخالف ما بعدها من األسنان يمتنع من صغار السباع ؟التعليل أثر

 طالب: يقتصر الحكم عليه..
 ما له وجه؟  أوا ال تمتنع من صغار السباع له وجه أخذا وا عطاء لكن تخصيصه ألنه

 ما ذ كر في المغني؟ 
 طالب: .............

وجب عليه  ،ألنها ال تمتنع من صغار السباع ا وا عطاء  كون التخصيص ببنت اللبون أخذ   أريدال، 
 اطيب ما يؤخذ منه لبون بنت لبون ويأخذ جبران ،بنت مخاض لم توجد عنده ويؤخذ منه ابن لبون 
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الذي ال تمتنع  أظنعليه ابنة لبون وعنده بنت مخاض ويدفع الجبران  توالعكس فيما لو كان وجب
 اقتصر على الموضع ألنه طويل.. فقطال،  ؟..يقول انظر ماذامن صغار السباع بنت المخاض 

 طالب: .............
 ابحث عنها وأفدنا..

 ............. طالب:
 هو؟ ما

 طالب: .............
 .نعم

 طالب: .............
 .إذا قلنا كالهما أصل يخير.. في السرقة مثال   ايأخذ قيمة الشاتين أو العشرين درهم

 طالب: .............
 عندنا دنانير هنا. ليس نحنال، 

 طالب: .............
وأردنا أن نحول  ينا الجنيه بخمسمائة درهم مثال  ن سو  فرق في المقابل إذا قلنا قيمتها اآلال  نعم

، فتكون قيمة عشرة دراهم تقوم عشرة دراهم بآخذ لستيمكن  ،رقتتفاإلى الدراهم التي بأيدينا ما 
 لجنيه.أو لراهم ال شيء بالنسبة للدينار دالعشرة 

 طالب: .............
 أو نقوم الدراهم. م الشياهال، نرجع إلى األصول إما أن نقو   

 طالب: .............
 إذا كانت أو للتخيير فينظر فيها إلى رأي المصدق.

 اللهم صل على محمد...


